
Utilização de Espaços 
SBRC 2012 

Centro de Convenções da UFOP 
Ouro Preto - MG

Áreas do 1º Pavimento (térreo) – Setor de Convenções

Setor de Alimentação – Mariana
Identificação na planta: alimentação e multiuso
Área total: 900 m2
Espaço divido em dois níveis: antigamente era um galpão de siderurgia, é um espaço 
bem grande sendo que mais ou menos no meio dele tem uma escada para descer do 1º 
nível (pé direito mais baixo) para um nível mais baixo (pé direito mais alto). Repare que 
não são dois andares – é como se uma metade fosse mais alta que a outra.
 

1º nível – Área de Alimentação
Área total - 281.20m²
Comprimento – 30.64m
Largura – 8.84m (vagão até a parede)
Pé direito – 3.80m

SBRC
● Uso SBRC: coquetel de abertura do SBRC
● Rede cabeada: nao
● Switches:  nao
● Wifi: nao

2º nível
Área total – 478.78m²
Comprimento – 32.49m
Largura – 11.97m
Pé direito – 4.70m

SBRC
● Uso SBRC: Coquetel de abertura do SBRC



● Rede cabeada: nao
● Switches: nao
● Wifi: nao

Saguão Principal – Congonhas
Identificação na planta: saguão central
O hall de acesso aos espaços do Centro de Artes e Convenções da UFOP possui:
Área liberada: 445,72 m²
Largura – 21,70 m
Comprimento – 21.55 m
Pé direito – 3.55m (até o final da coluna vinho)
Balcão móvel para atendimento ao público 
02 cabines de telefone público
Escada de acesso ao 2º pavimento
Elevador para transporte de pessoas -  com capacidade de 700 kg
Ponto de energia – 220 V (fase - neutro) e 110 v
Pontos de telefonia, dados 
Portas de acesso ao Setor de Feiras: 6 pç de larg. 4,02 m x alt. 2,42 m, com 4 portas de 
vidro cada
Acesso aos Sanitários masculino e feminino para deficientes físicos
Portas de acesso ao Salão Mariana e ao estacionamento interno:
Saídas de emergência: 5 x 8 portas exclusivas
Piso em granitina polida

SBRC
● Uso SBRC:  nao será utilizado formalmente, servirá apenas como área de 

circulação das pessoas
● Rede cabeada: não
● Switches: não
● Wifi:  não necessariamente mas se houver acesso Wifi será bom. 

Foyer do Teatro Ouro Preto – Entrada Principal do Centro
Identificação na planta:

corresponde ao espaço do teatro que tem comunicação com o saguão central
Hall de entrada
Pé direito = de 3,80 m
O hall de entrada do Centro de Artes e Convenções da UFOP possui:
Balcão fixo para bilheteria 
Balcão fixo para receptivo do públcio
Balcão móvel para atendimento ao público 
Sanitário masculino e feminino
Ponto de energia – 220 V (fase - neutro) e 110 v
Pontos de telefonia, dados 
Capacidade de energia elétrica:
Portas de acesso principal = 6 pç de larg. 4,02 m x alt. 2,42 m, com 4 portas de vidro 
cada
Piso em granitina polida 

SBRC
● Uso SBRC: entrada principal, inscrição do WRNP, local de descanso com sofás.
● Rede cabeada: não precisa



● Switches: RNP 
● Wifi: RNP

Salão de Feiras – Diamantina
Identificação na planta: setor de feiras
Tem duas áreas distintas, que embora não tenham divisão física, uma tem pé direito alto 
(área alta) e a outra tem pé direito baixo (área baixa).
 

Área alta: 630 m2
Pé direito área alta –  6,50m
Comprimento do salão (teto alto) – 31,74m
Largura do salão (teto alto) (porta do teatro até o pilar) – 19.79 m 

SBRC
● Uso SBRC: coffee-breaks, estandes de patrocinadores (CGI.BR, Engetron)
● Rede cabeada: UFOP
● Switches: RNP
● Wifi: RNP

Área baixa: 460 m2
Pé direito área baixa (descontando a iluminação e os dutos de ventilação) – 2,80m
Comprimento do salão (teto baixo) – 39,80 m
Largura do salão (teto baixo) – 11,63 m

SBRC
● Uso SBRC: GT’s RNP, Salao de Ferramentas do SBRC, Web point com 

aproximadamente 20 computadores para acesso pelos participantes
● Rede cabeada: UFOP
● Switches: RNP
● Wifi: RNP

 
Sanitários masculino/feminino: 2 conjuntos totalizando 20 boxes (conforme descrito 
adiante)
Cobertura metálica com isolamento térmico: vãos livres de 60 m

Teatro Ouro Preto
Identificação na planta: teatro
O Teatro Ouro Preto possui:
Tomadas: 220 V (monofásico = fase - neutro) 110 v
Palco com:

● Altura – 5,11m
● Largura – 9.86 m (boca de cena)
● Profundidade – 8.14m
● Procênio – 2.40m
● 01 piano de cauda da marca essenfelder
● 02 Camarins: – espelhos em cristal 4 mm circulados por lâmpadas, 5 banquetas 

na cor preta
● Sanitários – 02 conjuntos com o total de 03 boxes, 03 chuveiros
● Sistema de sonorização: 08 cxs acústicas staner mod. UPPER, 02 cxs acústicas 

staner mod. SSW2K



● 03 módulos de potência UPA 8000, 01 módulo de potência UPA 4000, 01 
módulo de potência UPA 1000

● 01 mesa com 24 canais marca makie, 02 equalizadores marca ALESIS, 01 
microfone sem fio marca SHURE, 04 microfones c/ fio de mão SHURE 58, 03 
garras para microfone, 04 pedestais de microfone para mesa, 06 pedestais marca 
EASY, 01 cd player YAMAHA, 01 tape deck marca JVC, 02 direct Box marca 
advence, 01 conjunto de mult cabos para voz de 19 vias.

● Sistema de projeção: 01 projetor EPSON mod 7250 de 02 portas de entrada 
serial, mais 3 entradas de vídeo com a capacidade de 1600 ansilumens, 01 tela 
elétrica com controle remoto sem fio marca VIDEOSHOW 250’’ de 5 x 4 
metros, 01 vídeo cassete com 07 cabeças marca SONY, 01 DVD

● Sistema de iluminação: 12 refletores com lente plana convexa 1000 watts 
PC completo, 16 refletores elipsoidal  Altman Shakaspeare 1000 wats 20/40 
completos, 12 refletores tipo set light 1000 w completo

● 48 refletores tipo PAR 64 completo (foco 1 – 6, foco 2 – 18 e foco 5 - 24), 
Dimmer – módulos digitais de 12 canais de 2000 w cada canal marca light putter

● Mobiliário: 03 módulos de mesas diretivas medindo 0.85cm de largura / 2.10 
comprimento / altura 73,5 cm c/curva e 65,5 cm s/curva, 11 cadeiras diretivas e 
01 parlatório com 0,55 cm de largura e 1,12 m de altura. 

● 02 portas para carga e descarga:
Platéia:

● 510 poltronas (marca giroflex)
● Largura do vão da estrutura de madeira: 3,80 cm (laterais) e 3,75 (meio) cm para 

fixação de banner
● Altura entre uma viga a outra: 1,90 m
● 04 cabines de tradução simultânea 
● 01 cabine para controle do sistema de sonorização, projeção e iluminação 

contendo:
● 01 mesa luz da marca COMPULITE
● 03 portas anti-pânico (saídas de emergência) sendo:

01 saída para a rua, 01 saída para o setor de feiras, 01 saída para o Foyer (hall de 
acesso) 

SBRC
● Uso SBRC: Cerimônia de abertura (3a-feira a noite)  e keynote speakers na 4a-

feira
● Rede cabeada: UFOP, no palco
● Switches: RNP
● Wifi: RNP



Áreas do 2º Pavimento – Setor de Convenções

Espaço Sabará
Identificação na planta: saguão + terraço  (varanda)
Hall de acesso ao Setor de Convenções que possui:
Área de credenciamento do público:
Área total – 125.07m²
Comprimento – 17.97m
Largura total – 11.96m
Largura da parede (da janela ao final da parede) – 5,96 m
02 Balcão de atendimento: com largura – 1.65m / Comprimento – 4.58m
Capacidade de energia elétrica:  kVA em 380 V trifásicos / 220 V monofásicos
Capacidade de telefonia:
Capacidade de dados:  
Sanitários masculino/feminino: 2 conjuntos totalizando 20 boxes (conforme descrito 
adiante)

SBRC
● Uso SBRC:  não será usado formalmente embora possa servir de espaço de 

descanso
● Rede cabeada: não precisa
● Switches: não
● Wifi: não necessariamente mas se houver acesso Wifi será bom. 

 

Salão Tiradentes – salas de convenções
Identificação na planta: convenções
Área total – 465.48m²
Pé direito – 2,60 cm
Espaço plano que será dividido em:
06 salas de 50 lugares contendo divisórias acústicas que podem ser reversíveis em:
Sala A – 321,67 m²
Sala B – 297,90 m²
Sala C – 321,67 m²
Sala D – 321,67 m²
Sala E – 297,90 m²
Sala F – 321,67 m²
 



Comprimento do salão (sem as divisórias)– 39.83m
Largura do salão (sem as divisórias) – 11.97m
Largura do corredor (com as divisórias) – 2,12 m
Comprimento das salas (com as divisórias)– 9,85 m
Largura das salas (com as divisórias): Sala A – 5,78 / Sala B e C – 5,88 / Sala D – 6,00 / 
E – 5,88 m Sala F – 5,92
Mobiliário: 01 mesa diretiva medindo 0,65 de largura / 1.30m de comprimento altura 
73,5 cm c/curva e 65,5 cm s/curva e 01 cadeira para cada mesa
Obs.: ** descontar nas salas A e F 1,50m quando for necessário guardar as divisórias.
Capacidade de energia elétrica:  x tomadas de 200 v e x tomadas de 110 v em cada sala
Capacidade de telefonia: por sala
Capacidade de dados: por sala
corredor de acesso: entre as salas e o Auditório São João Del’Rei
corredor de acesso às salas do setor de gerenciamento
Saída de emergência: larg. 1,50 m x alt. 2,10 m
Ar condicionado distribuído a cada 02 salas
Piso de granitina polida

SBRC
● Uso SBRC: cada sala, de A até F, será usada individualmente para sessões 

técnicas, tutoriais, workshops etc.
● Rede cabeada: UFOP, no palco
● Switches: RNP
● Wifi: RNP

Auditório São João Del’Rei
Identificação na planta: auditórios
Área total – 144.77m²
Espaço plano podendo ser dividido em:
02 auditórios de 150 lugares, reversível para 01 auditório de 300 lugares
Largura total – 19.75m
Largura de cada auditório – 9,82 m
Comprimento – 14.75m
Pé direito – 2.65m
Mobiliário: cada auditório temos 02 tablados de madeira de 2 x 2 m e duas mesas 
diretivas medindo 0,65 de largura / 1.30m comprimento / altura 73,5 cm c/curva e 65,5 
cm s/curva, com 02 cadeiras em cada mesa
Piso carpete

SBRC
● Uso SBRC: cada metade do auditório será utilizado de forma independente 

(duas salas)
● Rede cabeada: UFOP, no palco
● Switches: RNP
● Wifi: RNP

Gerenciamento – Salas de Apoio
Identificação na planta: salas de apoio
Sanitários masculino/feminino: 02 conjuntos (conforme descrito adiante)
04 salas, conforme descrição abaixo.



Apoio 01:
Área total – 13,26 m²
Largura – 3.90m
Comprimento – 3.40m
Pé direito – 2.65m
Capacidade de energia elétrica:  kVA em 380 V trifásicos / 220 V monofásicos
Mobiliário: 01 mesa de escritório com 3 gavetas , 03 cadeiras estofadas na cor preta;

Apoio 02:
Área total – 12,60 m²
Largura – 3.90m
Comprimento – 3.40m
Pé direito – 2.65m
Capacidade de energia elétrica:  kVA em 380 V trifásicos / 220 V monofásicos
Mobiliário: 01 mesa de escritório com 3 gavetas, 03 cadeiras estofadas na cor preta

Apoio 03:
Área total – 12.604m²
Largura – 3.90m
Comprimento – 3.40m
Pé direito – 2.65m
Capacidade de energia elétrica:  kVA em 380 V trifásicos / 220 V monofásicos
Mobiliário: 01 mesa de reunião com 08 cadeiras estofadas na cor azul,

Apoio 04: 
Área total – 12.604m²
Largura – 3.90m
Comprimento – 3.40m
Pé direito – 2.65m
Capacidade de energia elétrica:  kVA em 380 V trifásicos / 220 V monofásicos
Mobiliário: 01 mesa de escritório com 03 cadeiras estofadas na cor preta cada, 01 
armário de 2 portas e 01 armário  com 04 gavetas

SBRC
● Uso SBRC: secretaria, salas VIP, 
● Rede cabeada: UFOP
● Switches: RNP
● Wifi: RNP

 


